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Λύστε τα Mαγικά Παιχνίδια με το ραβδάκι της 
σκέψης, της παρατηρητικότητας, της φαντα-
σίας, και της ευρηματικότητας. Διασκεδάστε 
με κόλπα μαγικά και παράλληλα ακονίστε το 
μυαλό σας με τα κρυπτόλεξα, τις σπαζοκε-
φαλιές και τα άλλα παιχνίδια του βιβλίου.

48 σελίδες, 16,5χ24 εκ., μαλακό εξώφυλλο, ηλικία 6+, 7+, 8+, 9+

Άκης Μελάχρης



Οι μικροί λύτες έχουν τώρα την ευκαιρία να εξασκη-
θούν, να θυμηθούν και να παρατηρήσουν μέσα από 
τις 14 ενότητες αυτών των μπλοκ. Βασισμένα στην 
ύλη αλλά κυρίως στον τρόπο σκέψης των νέων διδα-
κτικών βιβλίων της Α’ και Β’ Δημοτικού, βοηθούν τα 
παιδιά να εξασκηθούν διασκεδάζοντας.
Ενισχύουν την αυτοπεποίθηση και κεντρίζουν 
το ενδιαφέρον του παιδιού, αφού του 
δίνεται η δυνατότητα να βαθμολογήσει  
τον εαυτό του με τη βοήθεια του πίνα-
κα βαθμολόγησης  που συνοδεύει κάθε 
ενότητα.

Μαρία Γεωργίου

Εικονογράφος:  Ιούλιος Μαρουλάκης
48 σελίδες, 16,5x24 εκ., μαλακό με αυτιά, 
ηλικία 6+, 7+



Εικονογράφος:  Λιάνα Δενεζάκη
64 σελίδες, 16,5x24 εκ., μαλακό με αυτιά, ηλικία 3+

Με σταυρόλεξα, κρυπτόλεξα, 
ακροστιχίδες, αινίγματα, 
σπαζοκεφαλιές, χαμένες 
δια δρο μές, κρυμμένους 
θησαυρούς, μπερδεμένα 
γράμματα και αριθμούς και 
πολλά άλλα, βοηθούν τα 
παιδιά να αναπτύξουν τις 
γλωσσικές τους δεξιότητες, 
να καλλιεργήσουν τη 
μαθηματική σκέψη αλλά 
και την καλλιτεχνική τους 
έκφραση.

Mαγικά μπλοκάκια
Σπαζοκεφαλιές, Σταυρόλεξα, Εικονόλεξα και Παιχνίδια
Πηνελόπη Mωραΐτου

Εικονογράφος:  Iούλιος Mαρουλάκης
96 σελίδες, 16,5x24 εκ., μαλακό με αυτιά, ηλικία 6+, 7+

Το μαγικό μπλοκάκι στο προνήπιο δίνει την ευκαιρία 
στα παιδιά, από τριών χρόνων και πάνω, να έχουν 
μια πρώτη επαφή με την αλφαβήτα, τους αριθμούς 
και τα σχήματα, χρωματίζοντας και κολλώντας αυ-
τοκόλλητα.

Mαγικό μπλοκάκι
στο προνήπιο



Το μπλοκάκι τoυ πειρατή, θα είναι η αγα
πημένη συντροφιά των παιδιών στον 
ελεύθερό τους χρόνο, με εικονόλε ξα, 
κρυπτόλεξα, σπα  ζο κεφαλιές και διά-
φορα άλλα παι  χνίδια που οξύνουν την 
παρατηρητικότητα και καλλιεργούν τη 
φαντασία και την ευρηματικότητα.

Το μαγικό μπλοκάκι της νεράιδας δίνει 
στα παιδιά την ευκαιρία να διασκεδά-
σουν χρωματίζοντας και κολλώντας 
τα αυτοκόλλητα, αλλά και να έχουν 
μια πρώτη επαφή με τη γραφή απλών 
λέξεων.

Εικονογράφος:  Τέτη Σώλου
64 σελίδες, 16,5x24 εκ., μαλακό με αυτιά, 
ηλικία 3+

Εικονογράφος:  Άκης Μελάχρης
64 σελίδες, 16,5x24 εκ., μαλακό με αυτιά, 
ηλικία 3+

Mαγικό μπλοκάκι



Εικονογράφος:  Εύα Καραντινού
64 σελίδες, 29,5x20,5 εκ., μαλακό με αυτιά, ηλικία 4+, 5+

 Σχεδιάζω και να Χρωματίζω

Δύο βιβλία με χρήση μπλοκ που βοηθούν τα παιδιά προσχολικής ηλικίας 4+ 
και 5+ να αποκτήσουν τις πρώτες τους γνώσεις στο σχέδιο και το διάβασμα. H 
μέθοδος που ακολουθούν τα βιβλία, απλή και κατανοητή, καθοδηγεί τα παιδιά 
βήμαβήμα, αυξάνοντας τις δεξιότητές τους.

Mαθαίνω να

Mαθαίνω να

Χρωματίζω

Tέσσερα εύχρηστα βιβλίαμπλοκ για χρωμάτισμα, με αυτοκόλλητα, που απευ-
θύνονται σε παιδιά από 3 χρόνων και πάνω. Σκοπός της σειράς είναι να δώσει 
στα παιδιά προσχολικής ηλικίας κάποιες πρώτες πληροφορίες γύρω από διά-
φορα θέματα όπως είναι τα ζώα, το περιβάλλον και άλλα, μέσα από καθαρά 
ψυχαγωγικό τρόπο όπως είναι το χρωμάτισμα και τα αυτοκόλλητα. Συντελούν 
επίσης και στην ανάπτυξη του συντονισμού ματιώνχεριών.
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6,5x24 εκ., μαλακό με αυτιά, ηλικία 3+



Οι Αξέχαστες Διακοπές είναι η καλοκαιρινή 
διασκεδαστική παρέα για παιδιά προσχο-
λικής ηλικίας και πρώτης σχολικής ηλικίας. 
Τα παιδιά ανακαλύπτουν τον μαγικό κόσμο 
της γνώσης με πρωτότυπες ασκήσεις, 
σπαζοκεφαλιές, κρυμμένες λέξεις, χαμέ-
νες διαδρομές και μαγικούς θησαυρούς. 
Μέσα από ταξίδια φαντασίας και παιχνίδια 
δημιουργίας τα παιδιά αναπτύσσουν δε-
ξιότητες, καλλιεργούν τη σκέψη τους και 
πλουτίζουν τις γνώσεις τους.

Πηνελόπη Mωραΐτου

Αξέχαστες
Διακοπές

Eικόνες: Λιάνα Δενεζάκη
24 σελίδες, 21x27,5 εκ., μαλακό, ηλικία 5+ και 6+

Με αυτοκόλλητα



στιςΔιακοπές
Με αυτοκόλλητα

Tέσσερα βιβλία δραστηριοτήτων για τις καλοκαιρινές διακοπές, με χαρούμενες 
εικόνες, χρωματιστά αυτοκόλλητα, γρίφους και σταυρόλεξα για να διασκεδά-
σουν οι μικροί μας φίλοι, ακόμα περισσότερο στις διακοπές τους.

Χαίρομαι καιΔιασκεδάζω

Eικόνες: Eύα Καραντινού
8 σελίδες, 21x27,5 εκ., μαλακό, ηλικία 5+ 

Eικόνες: Εύα Καραντινού
16 σελίδες, 24x31 εκ., μαλακό, ηλικία 6+



Eικονογράφηση: Λιάνα Δενεζάκη
80 σελίδες, 21χ27,5 εκ., μαλακό εξώφυλλο, ηλικία 4+

Aπίθανες διακοπές
Παρέα με τον Ποντικοτύρη • Mε αυτοκόλλητα

Για παιδιά προσχολικής ηλικίας

Οι Απίθανες Διακοπές είναι ειδικά σχεδιασμέ-
νες για παιδιά προσχολικής ηλικίας. Μέσα από 
διασκεδαστικές ασκήσεις και παιχνίδια φαντα
σίας τα παιδιά μαθαίνουν να ερευνούν, να πει
ραματίζονται, να δημιουργούν, να ζωγραφί-
ζουν, να διηγούνται και να χρησιμοποιούν τις 
αισθήσεις τους. Με τις Απίθανες Διακοπές τα 
παιδιά απασχολούνται δημιουργικά στις δια
κοπές τους ενώ ταυτόχρονα αναπτύσσονται 
νοητικά και συναισθηματικά. Οι Απίθανες Δια-
κοπές είναι ένα βιβλίο χαράς για τα παιδιά.

Πηνελόπη Mωραΐτου



Για παιδιά του Nηπιαγωγείου

Ένα βιβλίο για τις διακοπές των παιδιών 
που έχουν τελειώσει το Νηπιαγωγείο 
με διαθεματικές ασκήσεις και πολλές 
δραστηριότητες που θα εμπλουτίσουν 
τις γνώσεις τους και θα οξύνουν την 
κρίση τους. Mέσα από την ιστορία 
του Χταποδούλη που εξερευνά τον 
κόσμο, τα παιδιά θα γνωρίσουν μερικά 
από τα πιο σοβαρά προβλήματα που 
δημιουργεί η μόλυνση, προσεγγίζοντάς 
τα ευχάριστα και δημιουργικά.

Περιέχει επιτραπέζιο παιχνίδι

Διακοπές
με τον 

Xταποδούλη
Άννα Πολέντα-Aποστολάκη

Eικονογράφηση: Πέγκυ Φούρκα
64 σελίδες, 21χ27,5 εκ., μαλακό εξώφυλλο, 
ηλικία 5+



Eικονογράφηση: Λιάνα Δενεζάκη
21χ27,5 εκ., μαλακό εξώφυλλο

Aπίθανες διακοπές
Παρέα με τον Ποντικοτύρη • Mε αυτοκόλλητα

Για παιδιά της Α' Β' και Γ' Δημοτικού

Πηνελόπη Mωραΐτου

Oι AΠIΘANEΣ ΔIAKOΠEΣ έχουν στόχο τη δημιουργική απασχόληση των παιδιών 
και τον εμπλουτισμό των γνώσεων μέσα από πρωτό τυπες δραστηριότητες. Oι 
ασκήσεις δίνουν την ευκαιρία στα παιδιά να οξύνουν την παρατηρητικότητά τους, 
να παίξουν και να ανακαλύψουν τον μαγικό κόσμο της γνώσης. Θέματα που δι-
δάχτηκαν στο σχολείο ζωντανεύουν και εμπεδώνονται μέσα από σπαζοκεφα-
λιές, σταυρόλεξα, παιχνίδια και κατασκευές.

88 σελίδες, ηλικία 6+ 88 σελίδες, ηλικία 7+ 96 σελίδες, ηλικία 8+



Με τις τρελές κοτούλες Εντβίζ και 
Αγλαΐα στον Αμαζόνιο, ανάβαση στα 
Ιμαλάια με τη Φιλομένη την αράχνη, 
εξερεύνηση των νησιών ΜουκΜουκ 
με τον μυρμηγκοφάγο του… 15 χα-
ρούμενες και τρελές ιστορίες γύρω 
απ’ τον κόσμο για να διαβαστούν από 
ολόκληρη την οικογένεια, πριν, κατά 
τη διάρκεια και μετά τις διακοπές.

Ένα υπέροχο επιτραπέζιο παιχνίδι! Kάνε κι εσύ ένα ταξιδάκι 

γύρω απ’ τον κόσμο παρέα με τη χήνα Ντεζιρέ. Μην ξεχάσεις μόνο 

ν’ ακολουθείς τους κανόνες του υπέροχου παιχνιδιού.

15 χαρούμενες 
και τρελές ιστορίες
γύρω απ’ τον κόσμο

80 σελίδες, 21χ29 εκ., σκληρό εξώφυλλο

ΔΩPO!!!



ĔŎŃĳņĳ ľķĽĮĿĻĳ
Αυτοί που σε κρατούν δεν 
ξέρουν ότι «Μητέρα» είναι το 
κωδικό όνομα του αρχηγού του 
Δικτύου και πως έχεις όσα 
χρειάζεσαι για να γράψεις ένα 
αόρατο μήνυμα ανάμεσα στις 
γραμμές του κανονικού. Μάλι-
στα, έχεις τρεις επιλογές. 
Διάβασε και θα καταλάβεις…

ĔļŎĿĻŅķ ņĹĿ ĮļŃĹ ķĿŎń ŅłĻŃņŎŀŇĽŁŇ 
ņŃıĴŁĿņĮń ņŁ Ņķ ľĻĳ ņŃĳŉĻĮ łįņŃĳ. (ĦŁ 
ĵŇĳĽŎŉĳŃņŁ ļĮĿķĻ ĳļŎľĹ ļĳĽŏņķŃĹ 
ĶŁŇĽķĻĮ).

Ħĳ ĳŃŉĻļĮ łŁŇ ŉŃĹŅĻľŁłŁĻŁŏľķ ĵĻĳ Ŀĳ 
ĵŃĮŊŁŇľķ ņĹ ĶĻķŏĺŇĿŅĹ ľĻĳń ķłĻŅņŁĽİń, 
ľłŁŃŁŏĿ Ŀĳ ĳłŁņķĽįŅŁŇĿ ķłıŅĹń ŅĻĿĻĮĽŁ 
łŃŁń ņĹ ğĹņįŃĳ, ŎņĻ Ĺ ķłĻŅņŁĽİ łķŃĻĽĳľ-
ĴĮĿķĻ įĿĳ ķłķıĵŁĿ ľŇŅņĻļŎ ľİĿŇľĳ.

Ħĳ ŅņŁĻŉķıĳ ŅņĹĿ ķłĻŅņŁĽİ ĶıĿŁŇĿ ŅņĹ 
ğĹņįŃĳ Ŀĳ ļĳņĳĽĮĴķĻ łŐń Ŀĳ ķľňĳĿı-
ŅķĻ ņŁ ļŃŇľľįĿŁ ľİĿŇľĳ.

ĖĻĳ Ŀĳ ĶķĻ ņŁ ľİĿŇľĳ ļķŃĻŁŏ, ŃĳĿņıĸķĻ 
ņŁ ŉĳŃņı ľķ ŅļŎĿĹ ļĻľŋĽıĳń ļĳĻ ŏŅņķŃĳ 
ņŁ ļŁŇĿĮķĻ ķĽĳňŃĮ. Ě ļĻľŋĽıĳ ļŁĽĽĮķĻ 
ľŎĿŁ ŅņŁ ļķŃı.

ĦŁ ľİĿŇľĳ ņŁŇ ĳłŁļĳĽŏłņķĻ łŁŏ ķıŅĳĻ 
ļĳĻ ņĳ ŅŉįĶĻĳ ņŁŇ ļņĻŃıŁŇ ŎłŁŇ ĴŃıŅļķ-
ŅĳĻ ňŇĽĳļĻŅľįĿŁń, ŐŅņķ Ŀĳ ŁŃĵĳĿŐŅķĻ 
ņĹĿ ĳłŎĶŃĳŅİ ŅŁŇ.

ĖĻĳ Ŀĳ ĶķĻ ņŁ ľİĿŇľĳ ŅĮĽĻŁŇ, Ł ĳŃŉĹĵŎń 
ņŋĿ ļĳņĳŅļŎłŋĿ łŃįłķĻ Ŀĳ ĴŁŇŃņŅıŅķĻ 
ņŁ ŉĳŃņı ľķ ľķĽĮĿĻ ĳŃĳĻŋľįĿŁ Ņķ ĿķŃŎ. 
ĦŁ ľİĿŇľĳ ķľňĳĿıĸķņĳĻ Ņķ ľĻĳ ķĽĳňŃŐń 
łĻŁ ŅļŁŇŃŎŉŃŋľĹ ĳłŎŉŃŋŅĹ.

ĖĻĳ Ŀĳ ĶķĻ ņŁ ľİĿŇľĳ ŉŇľŁŏ, ņŁ ĺķŃľĳı-
ĿķĻ Ņķ ļŃŏŁ ňŁŏŃĿŁ (łķŃıłŁŇ ŅņŁŇń 
60C) ŐŅņķ Ł ŉŇľŎń Ŀĳ ĸķŅņĳĺķı ļĳĻ
Ŀĳ ŅļŁŇŃŏĿķĻ.

ğŁŏŅļķŊķ ņŁ ŅłıŃņŁ ľķ ŅĮĽĻŁ ļĳĻ 
ĵŃĮŊķ ĳłĳĽĮ, Ŏłŋń ňĳıĿķņĳĻ ŅņĹĿ 
ķĻļŎĿĳ. ĝŃĮņĳ ņŁ ŉĳŃņı ļŎĿņŃĳ ŅņŁ 
ňŋń ļĳĻ įĽķĵŀķ ņĻ įŉķĻń ĵŃĮŊķĻ.

ĝŎŊķ ľķ łŃŁŅŁŉİ įĿĳ ļŁľľĮņĻ ĳłŎ ņĻń 
ŅņĮĽķń ņŁŇ ļķŃĻŁŏ. ģŃŁŅłĮĺĹŅķ Ŀĳ 
ĳłŁŅłĮŅķĻń ĽķłņĮ ļĳĻ ľĳļŃĻĮ ļŁľľĮņĻĳ.

ĦŃŏłĹŅķ ņŁ ĸŁŇľķŃŎ ļŁľľĮņĻ ķĿŎń 
ľİĽŁŇ ľķ ņŁ ŅłıŃņŁ ĵĻĳ Ŀĳ ľĳĸįŊķĻń 
ņŁĿ ŉŇľŎ ņŁŇ. ĖŃĮŊķ ľķ ņŁĿ ŉŇľŎ.

ęįŅņĳĿķ ņŁ ļķŃı ľķ ņĹ ĺķŃľŎņĹņĳ ņŋĿ 
ŉķŃĻŐĿ ŅŁŇ. ģĽĮŅķ ņĳ ļŁľľĮņĻĳ Ņķ 
Ņŉİľĳ ľŁĽŇĴĻŁŏ. ĖŃĮŊķ ľŔ ĳŇņŎ.

ğŁĽŏĴĻ ĳłŎ ŅłıŃņŁ 1. ĥĻĿĻĮĽĳ ĵŃĳľľĮņŋĿ

ğįĺŁĶŁń ŅĮĽĻŁŇ

ğįĺŁĶŁń ņŁŇ ļķŃĻŁŏ

ĖŃĮŊķ ĳĿĮľķŅĳ 
ŅņĻń ŅķĻŃįń ľĻĳń 
ķłĻŅņŁĽİń İ ŅņĹĿ 
łıŅŋ ŎŊĹ ņĹń.

ğįĺŁĶŁń ņŁŇ ŉŇľŁŏ

ĥņĮĽķń 
ļķŃĻŁŏ

ĝŃĮņĳ ŅņŁ 
įĿĳ ŉįŃĻ

ģĽĮŅķ 
ľķ ņŁ 
ĮĽĽŁ

ļŎŊķ įĿĳ 
ļŁľľĮņĻ

2

ĘľňĮĿĻŅĹ ŅĮĽĻŁŇ ĘľňĮĿĻŅĹ ļķŃĻŁŏ
ĝŁŏĿĹŅį 
ņŁ ķĽĳňŃĮ

ĘľňĮĿĻŅĹ ŉŇľŁŏ Ģ ĸķŅņĳľįĿŁń
ŉŇľŎń łĳıŃĿķĻ
ĳĿŁĻŉņŎ ļĳňį
ŉŃŐľĳ

ėŃĮŅĹ!
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Εικονογράφηση: Colin King
192 σελίδες, 15,5x20,5 εκ., μαλακό με αυτιά, ηλικία 8+

Αυτό το βιβλίο είναι ιδανικό για όποιον 
θέλει να γίνει Καλός Κατάσκοπος.
Αποκαλύπτει όλα τα κόλπα 
και τις δεξιότητες που θα 
χρειαστείς: πώς να παρα-
κολουθείς τους Κατασκό-
πους του Εχθρού χωρίς να 
γίνεις αντιληπτός, πώς να 
γράφεις μυστικά μηνύματα 
και πώς να μεταμφιέζεσαι 
στη στιγμή.

Θα πρέπει να έχεις πάντα 
μαζί σου αυτό το βιβλίο, 
ώστε να μπορείς να ελέγχεις 
τους κώδικες και τα μηνύματα – και να 
κρατήσεις τα μυστικά σου ασφαλή, 
μακριά από τα χέρια του Εχθρού.

Falcon Travis, Judy Hindley,
Ruth Thomson, Heather Amery,
Christopher Rawson
και Anita Harper



Τα βιβλία της σειράς «Διαβάζω μόνος μου» χωρίζονται σε 
δύο επίπεδα και ενθαρρύνουν τα μικρά παιδιά να ξεκινή-
σουν μόνα τους να διαβάζουν. Tο απλό κείμενο, τα μεγάλα 
γράμματα και οι διασκεδαστικές εικόνες σε κάθε σελίδα 
βοη θούν τα παιδιά να αποκτήσουν αυτοπεποίθηση.

ΚΩΔ.: 25232ΚΩΔ.: 25215 ΚΩΔ.: 25231 ΚΩΔ.: 25233

ΚΩΔ.: 25212 ΚΩΔ.: 25214ΚΩΔ.: 25211 ΚΩΔ.: 25213

ΚΩΔ.: 25202 ΚΩΔ.: 25204ΚΩΔ.: 25201 ΚΩΔ.: 25205

48 σελίδες, 13x19,5 εκ., μαλακό εξώφυλλο, ηλικία 7+



64 σελίδες, 13x19,5 εκ., μαλακό εξώφυλλο, ηλικία 8+

ΚΩΔ.: 25210 ΚΩΔ.: 25208ΚΩΔ.: 25207 ΚΩΔ.: 25209

ΚΩΔ.: 25220 ΚΩΔ.: 25235ΚΩΔ.: 25221 ΚΩΔ.: 25206

ΚΩΔ.: 25234 ΚΩΔ.: 25219ΚΩΔ.: 25217 ΚΩΔ.: 25218

H σειρά «Διαβάζω μόνος μου» περιλαμβάνει ευχάριστα, διδα-
κτικά βιβλία, με πλούσια εικονογράφηση και ευκολοδιάβαστα 
κείμενα, που βοηθούν τους μικρούς αναγνώστες να πλουτί-
σουν τις γνώσεις τους και το λεξιλόγιό τους διασκεδάζοντας.



ΚΩΔ.: 25222 ΚΩΔ.: 25224 ΚΩΔ.: 25223 ΚΩΔ.: 25216

ΚΩΔ.: 25237 ΚΩΔ.: 25236 ΚΩΔ.: 25225 ΚΩΔ.: 25226

ΚΩΔ.: 21253

Ένα εξαιρετικό βιβλίο για παιδιά, που διδάσκει, αφυπνί-
ζει και ευαισθητοποιεί τους μικρούς αναγνώστες για ό,τι 
έχει σχέση με τη φύση και το περιβάλλον.

ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ
ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΕΣ ΚΟΣΜΟΥ

104 σελίδες, 23,5x26 εκ., μαλακό με αυτιά, ηλικία 8+

ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΕΣ ΚΟΣΜΟΥ
ΣΤΗΝ ΕΥΓΕΝΕΙΑ

Eυγένεια αιώνων συγκεντρωμένη σ’ ένα κατατοπιστικό 
και ενδιαφέρον βιβλίο που θα νουθετήσει χωρίς να κου-
ράσει τους μικρούς αναγνώστες.

104 σελίδες, 23,5x26 εκ., μαλακό με αυτιά, ηλικία 8+

ΚΩΔ.: 22291


